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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وأشهد أن     

 عبده ورسوله أما بعد؛ اال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد

 مقدمة :                                                                                            
ألن العلم  ؛الصادقة النية الصاحلة أن يستحضر علمتقبل أن يشرع يف ال علملطالب اعلى ينبغي 

نية صادقة ب والعمل الصاحل ال يتقبل إال ،أعظم قربة يتقرب هبا اإلنسان إىل هللا سبحانه وتعاىل
خالصة هلل عز وجل .                                                                                                  

                          أن يتأدب طالب العلم أبدب جملس العلم .                                                       ؛  اثنياو 

                                                              ( طالب) دليل الطالب لنيل امل                               
                                                                                   :  التعريف ابملؤلف

                                                                                          املقدسي األزهري املصري احلنبلييوسف الكرمي بن الشيخ اإلمام مرعي بن يوسف بن أيب بكر 
  .                                                                                 نسبة إىل "بيت املقدس"  : مقدسي
 .نسبة إىل " األزهر الشريف " ألنه انتقل إىل مصر وعاش هبا ودرس يف األزهر الشريف :  أزهري
          .                 بعد أن كان يعيش يف الشام ها فيوعاش هبا ومات ألنه استوطن مصر :  مصري
                    .  -رضي هللا عنه-ألنه منتسب إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :  حنبلي

:                                                                                        مولده ونشأته
انتقل بعد ذلك إىل بيت ، مث نشأ يف طور كرم ،أواخر القرن العاشر اهلجري هـ(988ولد سنة )

                                                                                          فيها.زماان كثريا ومات  هبامث دخل إىل مصر وعاش  ،املقدس
                                                                                      :  شيوخه

                                                                                         .       الشيخ حيىي احلجاوي وغريمها -  2   محد املرداويأمد بن حم -1
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                                                                                      : تالمذته
                                                        .وغريه  الشيخ عبد الباقي احلنبلي األثري

                                                                                                    مؤلفاته :
ألف يف علوم القرآن، فيف علوم متعددة،  التصنيفمكثرا من  -رمحه هللا-الشيخ مرعي  كان

                                                                     . الفقه وغري ذلك و الوعظ، و البالغة، و 
من أشهر مؤلفاته :                                                                                   

                                                                لنيل املطالب   بدليل الطال -1
                                                غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى -2
                                                .          أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات -3

                                                                                                  وفاته :
 .                                                ( يف القرن احلادي عشره1033يف عام ) -رمحه هللا-تويف 

:                                                                                       سبب أتليف منت دليل الطالب
أراد أن يؤلف متنا خمتصرا يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد يقتصر فيه على قول واحد، ويكون 

                                                                                                                                                     . سهال للمبتدئ يفهمه وحيفظه ويسهل عليه حتصيله
                                                                        مميزات منت دليل الطالب :

    على قول واحد -4   التقاسيم ميتاز بكثرة  -3    سهل العبارة -2    خمتصرمنت  -1

:                                                                                                         وحواشيه شروحه
.                                                           شرح الشيخ عبد هللا بن أمحد بن حيىي املقدسي -1
                            .ويف بكر الع   لشيخ إبراهيم بن أيبلمسلك الراغب لشرح دليل الطالب  -2
.                                                      للتغليب بشرح دليل الطالب نيل املآرب -3
                                                                            .                        يف شرح الدليل للشيخ ابن ضواين منار السبيل -4
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                 حاشية الدوماين                                                                                                                -5
                                                                                                                  حاشية اللبدي على نيل املآرب      -6
حاشية وهي  املسماه : )فتح وهاب املآرب على دليل الطالب(،حاشية ابن عوض املرداوي  -7

                                                                 . من أحسن ما كتب على هذا املنتهي و  ،مطولة ومفصلة
                                   عند املتأخرين :على قول واحد ألفت للمبتدئني اليت احلنابلة أشهر متون 

                               أخصر املختصرات  -3       زاد املستقنع -2       دليل الطالب -1
 بداية العابد  -5      عمدة الطالب -4

كتاب   اختصره من همؤلف ألنوذلك  ؛نه قليل املخالفة ملعتمد املذهبأبمنت دليل الطالب امتاز  *
                                                .                                            منتهى اإلرادات 

 ه(885) احلنابلة املتأخرون يبتدئون من زمن اإلمام العالمة عالء الدين املرداوي املتوىف سنة* 
 .                                                      من وجود احلنابلة  -عز وجل-ما يشاء هللا  إىل آخر

 ،، القضاء الدراسة ويف الفتيا ويفمتون يعتمدون عليها يف احلفظ و هلم احلنابلة املتأخرون هؤالء و * 
  . املعتمدة يف املذهب الكتب هيو  ،وهي : ) منتهى اإلرادات واإلقناع (

يرجعون إىل تصحيحات اإلمام  املتأخرون ملعرفة مذهب اإلمام أمحد الذي استقر عليه احلنابلة
ه( 763)املتوىف سنة كتاب الفروع لإلمام العالمة ابن مفلح   املرداوي الذي هو معتمد على
.                                                               تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                             اليت عليها التعويل واالعتماد ملعرفة مذهب احلنابلة املتأخرون :املرداوي كتب 
                                                                                يف معرفة الراجح من اخلالفنصاف اإل -1
                                                                                           صحيح الفروع ت -2
          تنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع -3
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فقهية يف أربعة كتب ه( 620املتوىف سنة ) -رمحه هللا-ابن قدامة  املوفق ألف اإلمام
                                                                                   :  بتدرج معنياملذهب 

                             .                        كتاب خمتصر على قول واحد :  عمدة الفقه  -1
وال يستوعب ، م أمحد والوجهني وحنو ذلككتاب يذكر فيه الروايتني عن اإلما  :املقنع  مث -2

 .                                                                             مجيع األقوال يف املذهب 
                                                       اإلنصاف للمرداوي  -ب    بن أخيهالشرح الكبري ال -أ : وشرح بشروح كثرية منها

 .                                             يذكر األدلة و يذكر فيه القولني يف املذهب : كتاب الكايف مث  -3
                                                    ( .  الفقه املقارن) كتاب يذكر فيه اخلالف العايل:  املغين مث  -4

                                                                                ((املقنع  )) كتاب
تصانيف احلنابلة على ترتيبه  تواستقر  ،متون املتأخرين هتفرع عن ذيالعمدة الكتاب املقنع يعترب  

                                                    . وكتبوا عليه الشروح واحلواشي واملختصرات
 . املقنع شرحا مطوال منتشرح فيه الذي اإلنصاف  كتابه  جاء الشيخ عالء الدين املرداوي وألف

، متم فيه كتاب " يف حترير أحكام املقنعالتنقيح املشبع  مسه : "ا مث بعد ذلك ألف كتااب خمتصرا
                                                                                          .املقنع 
   مسها يف كتاباملقنع والتنقيح بني فيه مجع احلنبلي فألف كتااب الشيخ ابن النجار الفتوحي  مث جاء

                                                 ."  رادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايداتمنتهى اإل" 
: " إن التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد  قال يف مقدمته

أو الرواايت قد كان املذهب حمتاجا إىل مثله؛ ألنه صحح فيه ما أطلقه يف املقنع من الروايتني 
ومن الوجهني أو األوجه، فجعله على قول واحد، وقيد ما أخل به املقنع من الشروط، وفسر ما 

 أهبم فيه من األحكام، واستثىن ما حيتاج إىل استثناء " .  

              )املقنع والتنقيح( .                    عن النظر يف الكتابنيالطالب يستغين  أنابن النجار هبذا اجلمع أراد و 
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                                                            ابلتنقيح عن املقنع ؟  نستغين هل نستطيع أن
ال، ألن املقنع كتاب ذكر فيه ابن قدامة القولني والروايتني والوجهني يف املذهب، فتارة كان ابن 

هذا التقدمي ، و ويقدم أحدها على اآلخرقدامة يقدم رواية على أخرى، يقول هذا فيه قوالن 
.                                                                             تصحيح ملا قدمه 

 .                                       وهذا هو الصحيح مثال : ، يقولقولجيزم بصحة وأحياان 
، ذكر ابن قدامة أنه املذهب وكان موافقا للصحيح أو  ،فما كان يف املقنع مصححا أو مقدما

يتعرض ملا حيتاج و  يتمم النقص؛ وإمنا فإن صاحب التنقيح ال يتعرض له ؛ومفهومه خمالفا ملنطوقه
 .                                                                            إىل تصحيح يف املقنع 

مع ضم ما تيسر من الفوائد ه املقنع والتنقيح في مجعات البن النجار * إذن؛ فمنت منتهى اإلراد
                                   .  والزوائد والشوارد، ومل حيذف منهما إال املستغىن عنه واملرجوح

  أهم متون احلنابلة على اإلطالق(  )منتهى اإلرادات( وكتاب ) اإلقناع للحجاويوصار هذا املنت 
 .                                            واستقر املذهب على ما يف اإلقناع واملنتهى ،يف زمان املتأخرين

 .وإذا اختلفا فهناك مسالك يف الرتجيح بينهما 

                                                   وهي :مهمة أصل إىل نقطة حىت الكالم كله قلت هذا 
، وقد أشار إىل  منتهى اإلراداتكتاب خمتصر من   لكونهدليل الطالب أمهيته الكربى منت أن 

        .  الفائز مبنتهى اإلرادات من ربه (ذلك الشيخ مرعي يف مقدمته برباعة استهالل حيث قال : ) 
وزايدات "  مع بني اإلقناع واملنتهىاجل يف غاية املنتهى" كتاب آخر امسه :الكرمي  للشيخ مرعي  *

كتابه :   يفابن النجار ،كما فعل ومها : )اإلقناع واملنتهى( بني عند املتأخريناكت  همأ بنيفيه مجع 
                                                                 . " بني املقنع والتنقيح وزايدات  يف اجلمع " منتهى اإلرادات

لشيخ مرعي ااجتهادات  : يعين(، اجتاهات مرعي: ) لة ابسمعند احلنابتعرف زايدات وهذه ال
 .                                                                 اجتهاد مذهيبوهذا  ،فيما مل يسبق إليه
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                                                                                           تعريف الفقه
: الفهم .                                                                             لغة

                 : معرفة األحكام الشرعية الفرعية ابلفعل أو ابلقوة القريبة .           اصطالحا

 :                                                                       التمذهب وأمهيته حكم
.                                                            الفقه ليس من مبتكرات القرن اخلامس عشر للهجريعلم  -
.         فنبتكر له طرقا لتدريسه أو نبتكر له كتبا نقرؤها  ،اآلنا علم الفقه ليس علما جديدا مكتشف -
.               بدأ التأليف فيه متأخرا كسائر العلوم لكن م اإلسالم، د  قدمي ق   علم   علم الفقه -
الفقه كان يف زمان النيب صلى هللا عليه وسلم ويف زمان أصحابه، مث تفقه الصحابة على رسول  -

عليه وسلم، وتفقه التابعون على الصحابة، وتفقه أتباع التابعني على التابعني   هللا صلى هللا
  -وهكذا إىل زمان األئمة األربعة .                                                                

  -   .                     عن مشاخيهم وابملدارس الفقهية  هكان الناس يدرسون هذا العلم أبخذ
ابن عمر وزيد مدرسة و كان الصحابة رضي هللا عنهم هلم مدارس، مدرسة ابن مسعود يف الكوفة، 

 - .وهكذا يورث الصحابة العلم ملن بعدهم ، يف مكةابن عباس مدرسة و  بن اثبت يف املدينة،
ويدرسون عليهم العلم يتلقون عنهم فالناس  إليهميرجع للصحابة، مدارس علمية  هناكصار 
                                                                         .  ذون منهم الفقهوأيخ

مث استقرت يف املذاهب عنهم، أخذها أتباعهم  مثمذاهب الصحابة أخذها عنهم التابعون،  -
              .                                    األربعة، فصارت املذاهب األربعة متثل فقه الصحابة 

ما من قول من أقوال الصحابة رضي هللا عنهم املعروفة اليت استقرت واشتهرت يف األمة إال  -
                                                                              الشافعية واحلنابلة .و املالكية و احلنفية :  وستجدها يف املذاهب األربعة

 هم مولدا .           آخر ألن اإلمام أمحد ؛ : املذهب احلنبلي يف الظهوراملذاهب األربعة  آخر -
 ى املذاهب األربعة .                                                                   استقر عمل املسلمني عل -
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ن هلؤالء األئمة يف الرتبة  مساوو ن و جمتهدمعروفة يرجع إليها الناس و  مذاهب أخرىهناك كان   -
.                      مذهب الظاهريةو ابن جرير الطربي و سفيان و كالليث بن سعد واألوزاعي 

 .                        الب الصواب يف الشريعة اإلسالمية ال خيرج عن هذه املذاهب األربعة غ -
ز اخلروج على املذاهب جوامسألة كتب األصول اخلالف يف يف  ذكر عدد من أهل العلم  -

كثري   ؟  ذاهب األربعةاملهل جيوز أن يفيت اإلنسان أو أن يعمل مبا هو خارج عن ، مبعىن : األربعة
ذكر  -     .سألة خالفية املو  ، ، وكأن املذاهب األربعة هذه إمجاع ال جيوز: من األصوليني قالوا 

أنه خالف معتمد املذاهب األربعة يف مسائل، لكنها قليلة ابلنسبة شيخ اإلسالم ابن تيمية  عن
 - .                                                                 إىل عموم مسائل الشريعة 
: ) إن احلق يف غالب مسائل الشريعة ال خيرج  قال فيهنص مجيل جدا لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                                          . (  األربعة عن املذاهب
ابن رجب احلنبلي تلميذ ابن القيم رسالة يف غاية األمهية ينبغي أن يقرأها طالب العلم لإلمام   -

           .                      مرارا وتكرارا امسها : " الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة " 
ملاذا ال خنرج عنها يف الفتيا ؟ و  ملاذا ال خنرج عنها يف الدراسة ؟و بني فيها ملاذا املذاهب األربعة ؟ 

                                                                ملاذا ال خنرج عنها يف القضاء ؟ و 
حفظ  شذوذ،ها من البعة، حفظحكمة هللا عز وجل يف حفظ الشريعة هبذه املذاهب األر  -

الشريعة من األقوال الباطلة، حفظ الشريعة من فتح أبواب االجتهاد لغري أهله، حفظ الشريعة من 
                                                                                 . التفرق والتشرذم

أي عامل من العلماء املشهورين املرجوع إىل كتبهم وإىل تصانيفهم يف التفسري ويف إىل إذا نظرت  -
ستجده متمذهبا  ؛يف أي علم من العلومو يف األصول و يف الفقه و يف شروح احلديث و احلديث 

.                                                                     من املذاهب األربعة ذهبمب
                      . فاسلك يف الطريق الذي سلكها من سبقك ؛أن تصل يف العلم إىل رتبة من سبقك تدأر إذا  -
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رس املرحلة االبتدائية مث اإلعدادية عليه أوال أن يد ؛من كلية الطبلو أراد شخص أن يتخرج  -
هناك سبيل ليس و  ،دخل إىل كلية الطبيلكلية الطب مث  جمموع يصلححيصل على مث الثانوية و 

، وال سبيل ملمارسة اهلندسة إال أن تدخل كلية اهلندسة بعد هذه الطريق ذاهبملمارسة الطب إال 
                                                            . املراحل وهكذا يف كل ختصص

هذا ما مسيته و ابلتمذهب على مذهب من املذاهب األربعة، الفقه إال تعلم وكذلك ال سبيل إىل 
.                                                                              ابلوجوب الصناعي 

هذه الصنعة ال ميكن أن تكون من أهلها إال إذا سلكت الطريق و كسائر العلوم، الفقه صنعة   -
                                                      .                             طريق التمذهب وهو : الذي رمسه أهله 

املتون تنقل ؛ ألن أصحاب التعبد هبذه املذاهب األربعةالدراسة و مسألة  ليس هناك فصل بني –
 هم .                                                          قوال واحدا وهو القول الراجح يف مذهب

مسائل إمجاعية ؛ إمنا هناك شيء امسه الراجح أو املذهب الراجح أو اإلمام الراجح هناك ليس –
.                        فيها راجح ومرجوحفيها خالف سائغ  :واملسائل اخلالفية  . ومسائل خالفية

ألن املذاهب األربعة خالفاهتا مبنية على  إىل اإلمام؛ ترجع ةنسبيمسألة الراجح مسألة  –
.                                                                   ت يف أصول االستنباطخالفا

                                    .          يف فهم الدليل وليس للدليل وااملذاهب األربعة اختلف -
                                                               .ليس عندان فقه الدليل وفقه املذاهب الـأربعة  -
 .                                                       أنتج لنا اخلالفات الفقهية ) الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ( الف يف فهم األدلة اخل -
طريقة على الفقه درس اف ؛على طريقة صحيحة حمكمة أبصول مطردة كبين عقلتأن إذا أردت  -

           .  كعقل هذا اإلمام يف التفكري ويف االستنباط  كليكون عقل من أئمة املذاهب األربعة؛ إمام
 انظر إىل خالفات األئمة ورجح ما يرتجح لك .  مث إذا أتهلت 
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.                               بتقليد املذاهب األربعةأ رب ن ذمة املرء تال خالف بني العلماء أ -
 .                                            د غري املذاهب األربعة يتقليف جواز  إمنا اخلالف -
التصل إليها إال بعد حتصيل علوم كثرية رتبة بعيدة جدا  يحىت تصل إىل رتبة االجتهاد وه -

                                  .                             مقلد أعلى منه رتبة أومقلد عامي حمض  إمافأنت مقلد، 
الذي مل يسمع شيئا يف الفقه مقلد، والذي يدرس دليل الطالب اآلن مقلد، والذي سيقرأ  -

صل إىل مرحلة الذي و حىت  صل إىل مرحلة منتهى اإلرادات مقلد،و الروض املربع مقلد، والذي 
.                                                                                     املقنع مقلد

ح حمكم مطرد تتقدم إبحكام وإتقان وبناء عقلي صحيو أنت اآلن تبين عقلك ف ! تستعجل ال -
من التناقضات؛ ألنك تعمل مبذاهب استقرت وخدمها الناس يف أكثر من تسلم به من الشذوذ و 

                                     . جهد عشرات اآلالف من العلماء وليس جهدا فرداي ،ألف سنة
.                     أنت تتعبد بقول معترب بال خالف ف ؛هبذه املذاهبهلل تعاىل حني تتعبد  -
هذا  أقوال و مالكا، مبعىن التزامأالشافعي  أوإنه جيب على الناس أن يقلدوا أمحد  : ال أقول -

.    إنه ال يصلح لطالب العلم أن يفصل بني الدراسة والتعبد  وإمنا أقول : أبدا، هالعامل ال خيالف
أن جيعل نفسه حكما بني أقوال العلماء كأنه أهل للرتجيح وهو ليس أهال  لمرءال جيوز ل  -

                           .                                                                  للرتجيح 
 ،مذهب احلنابلة ليست مشكلة ولكن ختالفه خمالفة املقلد وليس خمالفة اجملتهد الفك أن ختل -

                                          .                               فتقول : أان أقلد الشافعي ال أنين أرجح قول الشافعي ترجيح جمتهد 
ليس واجب؛ ألنه أعون لك على الضبط وعلى االطراد، وأبعد و تزام مذهب واحد أفضل إن ال -

.                  وعن الشذوذ، وعن التلفيق الذي قد تقع فيه بغري قصد ،لك عن تتبع الرخص
هتتم به وال بضبطه وال  ؛ لنالفقه ويف نفسك أن هذا القول الذي تقرؤه مرجوح تقرأإذا  -

 . ابلتفريع عليه وال بفهمه 



 لخصه أبو البراء الحنبلي األردني                             تلخيص الدرس األول في شرح دليل الطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي

 .     لك يف قلبك ويف عملكذيثمر سوأنت على ثقة هبذا الذي تدرسه؛  ت متنادرسإذا  -
أن أيخذها مسلمة  عل اإلنسانيقول : يف بداية كل العلوم  -رمحه هللا-ابن تيمية وشيخ اإلسالم 

لن  –                                            .       عن أهلها مث بعد ذلك ميحص وخيترب
طالب يف املرحلة االبتدائية كلما قال ة عن أهلها، كحال مسلم االعلوم معك إال إذا أخذهت تستقر

قلد عاملا  - !             فهم ؟يمىت فيناقش وجيادل،  بدأ ؛له املدرس شيئا يف بداايت أي علم
                                               .                                             ه هللا بريئة بتقليد ذمتك أمامو الشافعي  وأاإلمام أمحد ك  ؛ليدأمجع العلماء على أنه أهل للتق

 ( . أمحد حجة بيين وبني هللا  )علي بن املديين شيخ البخاري رمحهما هللا يقول : كان وهلذا   -
إذا لقيت هللا عز  :يقول  ،قرين اإلمام أمحد يف زمانه ، وهووهذا عامل كبري من علماء احلديث

            .قلدت اإلمام أمحد : سألين وكنت مقلدا لإلمام أمحد سأقول لريب و وجل يوم القيامة 
                            . أن يدرس اإلنسان الفقه على غري املذاهب األربعة ال جيوز صناعة   -
من كان من أهل فإبطالق، واالجتهاد ليس أمرا ممدوحا إبطالق،  التقليد ليس أمرا مذموما -

.                       االجتهاد فالتقليد حرام عليه، ومن كان من أهل التقليد فاالجتهاد حرام عليه
لنحو ابعاملا و حاديث األحكام وحافظا ألحافظا آلايت األحكام  من كان ؟من هو اجملتهد 

عارفا أبصول الفقه إىل آخر ما ذكروه يف و عارفا ابخلالف واإلمجاع و والصرف والبالغة ومنت اللغة 
                                                                                              شروط اجملتهد .

واحد كبالد  مذهبالبالد اليت فيها فملشهور يف بلدك، اخرت املذهب ا أي مذهب أختار ؟
 املالكية .                  املغرب العريب )املغرب وتونس واجلزائر(، فهؤالء يدرسون الفقه على مذهب 

أقراان و من شيوخ وكتب  همه متوفرا يف بلدوندجيما  وندرس: يالبالد اليت فيها أكثر من مذهب و 
  ه . يساعدون

كثريا حىت تستظهرها،   هقبل الدرس وتكرر عبارات املنت أن تقرأ ريقة لدراسة املنت ؟ما أفضل ط
مث تستمع إىل الدرس ه، وتقرأ هوحتاول أن تفهمها بقدر اإلمكان ، مث ترجع إىل شرح من شروح
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، مث تذاكر بعد أو تصحح ما أخطأ فيه فهمك قبل الدرسالشيخ ذكرها يفتأخذ الزايدات اليت 
                                                   . اثنية فتثبت عندك املعلومات إبذن هللاالدرس مرة 

واحد، لكنك مكلف ابجتهادك إذا  تعاىل  الصحيح أن احلق عند هللا ؟متعدد أم احلق واحد  هل
وإذا أخطأت فلك أجر  ،فلك أجراناحلق فإذا أصبت ، كنت جمتهدا أو تقلد إذا مل تكن جمتهدا

                                                                                                        واحد .
ألنه سلك طريقا  على حق وغريك، فأصبت احلق طريقا صحيحا تسلك نإحق  ىأنت علف

} ال يكلف هللا  هبذا هاىل ال يكلفهللا تع، لكن وإن كان حيتمل أنه أخطأ يف نفس األمر صحيحا
                          .                                                  نفسا إال وسعها {

د من تربأ ذمته بتقليده فهو وسعه يف تقلياملقلد استفرغ  إذا، و وسعه يكون مثااباجملتهد إذا استفرغ 
مطالب أبن تسلك طريقا أنت  ؛ إمنانفس األمر يف ة احلقأنت لست مطالبا إبصابف، مثاب

أتت يوم أنت :} فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{، ف تعاىلصحيحا ملعرفته، قال هللا 
  .وامتثلت أمرك ابتباع مذهب من املذاهب  اي رب سألت أهل الذكر : كالقيامة وتقول لرب

حيفظك من قضية تعاىل قلنا إن التمذهب إبذن هللا  ؟ لرخصل اكيف أعرف أين لست متبع
.                                                                                   حبلوه ومره، برخصه وعزائمه كخذ مذهبأتألنك  ؛تتبع الرخص

ق بدينه من تث -ألنك لست جمتهدا حىت ختتار-عند احلاجة أو املشقة أن تستفيت لك جيوز و 
                                                             . اه ولو خالفت مذهبكو وأتخذ بفت

سن حيوأن   حيفظه،مل أبن يستحضر ألفاظ املنت حىت لواملنت ؟ كيف يعرف الطالب أنه أتقن 
 وهذا أييت بكثرة املمارسة واملذاكرة . ،شرح عباراته شرحا صحيحا

 . ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوابرك على نبوصلى هللا وسلم 


